


SUMÁRIO 
1. Quem quer ser um milionário? …………………………………………..………………………………...………..1 

2. O que são tech stacks? ……………………………………………………………………………………………………….3 

3. Os stacks de marketing ……………………………………………………………………………………………………..6  

4. Tirando leite de pedra ……………………………………………………………………………………………………… 10 

5. Marketing de conteúdo com foco ……………………………………………...………………………………..12 

6. Conhecendo o seu stack ……………...………………………………………………………………………………… 16 

7. Montando seu blog .………...……………………………………………………………………………………………… 24 

a. Fase 1 ………………………………………………………………………………………………………………………....24 

b. Fase 2 ………………………………………………………………………………………………………………………...36 

c. Fase 3 …………………………………………………………………………………………………………………………50 

8. Saldo final .....…………………….…………………………………………………………………………………………………...55 

 
 
 

 



 

QUEM QUER 
SER UM 
MILIONÁRIO? 
 
" Escreva um blog, não um plano de negócios ". Com esta frase, Dharmesh Shah define o 
potencial dos blogs para fazer dinheiro, gerar negócios para empresas e transformar 
pessoas comuns em empreendedores milionários. 
 
Se você não conhece, o indiano que cresceu nos Estados Unidos e estudou no MIT é um 
dos criadores do inbound marketing - método que utiliza conteúdo digital para atrair, 
converter, fechar e encantar clientes. 
 
Mais do que um teórico respeitado, Dharmesh é um empreendedor bem-sucedido.  
 
Em 2006, ele fundou com Brian Halligan a Hubspot, plataforma de automação de 
marketing hoje avaliada em mais de US$ 5,5 bilhões.  
 
Juntos, Dharmesh e Brian preveram algo que se tornaria realidade para nós: a 
combinação do Google com as redes sociais mudaria definitivamente a forma como nós 
consumimos conteúdo. 
 
Da criação do Blogger (1999) ao lançamento do Medium (2012), os blogs deixaram de 
ser diários pessoais para se tornarem veículos de mídia, transformando blogueiros em 
celebridades, escritores em empresários e pessoas comuns em vozes com audiência 
suficiente para largarem seus empregos. 
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Só que como tudo que dá retorno, manter um blog profissionalmente gera altas 
despesas que estrangulam quem está começando. É este o ponto que este ebook resolve. 
Nas páginas a seguir vou te mostrar como criar um blog profissional pelo preço de uma 
pizza.  

Este projeto inclui: 

 
● um blog tão leve e otimizado que é impossível de ser ignorado pelo Google 

● a melhor ferramenta para captura de leads 

● uma plataforma de automação de marketing completa com todas as funções 

exclusivas das grandes empresas  

● o serviço para envio de emails mais barato e eficiente do mercado 

● servidores a prova de quedas 

● os segredos para fazer todas estas ferramentas funcionar juntas a mil por hora 

 
Tudo isso por apenas US$ 10 por mês. Isso é o que custa para eu manter o vidahacker.io 
rodando completo e gerando receita. O mesmo blog usando as soluções populares do 
mercado custaria mais de R$ 10.000,00 ao ano como você vai ver a seguir.  
 
Se você sonha em começar o seu blog pessoal ou precisa criar um para sua startup, este 
ebook será o seu mapa.  
 
Se você quer aprender como instalar uma plataforma de automação de marketing 
completa e vender esse serviço por assinatura para seus clientes com margem de 
1.000% também pode. 
 
Em vez de colocar números em uma planilha e criar um plano de negócios mirabolante, 
escreva seu primeiro post. Foi assim que os blogueiros milionários começaram! 
 

Fim da Amostra 
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